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Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

À = Skadenzi    ´ = Skadenza jekk mitluba    6 = Test għadu mhux adottat, skadenzi eventwali

1. It-tielet qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««III)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

2. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti
l-approvazzjoni

3. It-tieni qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««II)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Kunsill

4. Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

- Emendi għar-Regoli ta' Proċedura
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex jiġu adottati emendi
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-proposta għal deċiżjoni

5. L-Ewwel qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««I)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

6. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti l-
approvazzjoni

7. Proċeduri oħra

- Proċedura ta' konsultazzjoni («)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

- Oħrajn (dikjarazzjonijiet, mistoqsijiet orali, rapporti ta' inizjattiva, tneħħija tal-immunità)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-mozzjoni għal riżoluzzjoni jew il-proposta għal deċiżjoni
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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

29 «««I • Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rekwiżiti relatati mal-limiti tal-emissjonijiet u l-approvazzjoni tat-tip għall-magni ta'
kombustjoni interna għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq

[2014/0268(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

34 À • Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol

Rapport: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Rapport dwar ir-rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol

[2015/2321(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

78 • Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Mistoqsija orali

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija

Rapport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva
2010/30/UE

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa



Dibattitu konġunt - Strateġija futura tal-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem, soċjali

u ambjentali

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

Preżentazzjoni qasira tar-rapport li ġej:
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25 À • L-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà
korporattiva

Rapport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-2010 tal-Parlament
dwar l-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà
korporattiva

[2015/2038(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

68 À • Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-
investiment

Rapport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Rapport dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-
investiment

[2015/2105(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

23 À • Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE

Rapport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Rapport dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE

[2015/2340(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
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